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VILLKOR IFC-VALIDATOR  

 

Tack för att du har valt Tyréns tjänst avseende IFC-Validator (”Tjänsten”). 

1 BINDANDE AVTAL 

Genom att beställa Tjänsten eller på annat sätt använda Tjänsten så ingår du ett bindande avtal 

med oss. Om du tecknar avtalet för ett företags räkning så garanterar du att du har rätt att ingå 

detta avtal med bindande verkan för företagets räkning. Ditt avtal med oss innefattar dessa 

villkor och eventuella andra överenskommelser vi gör (”Avtalet”). Från tid till annan kan vi 

komma att göra ändringar av Avtalet. När vi gör väsentliga ändringar av Avtalet kommer vi att 

meddela dig.  

2 TJÄNSTEN OCH OLIKA ABONNEMANG 

Du kan hitta en beskrivning av Tjänsten och våra olika abonnemang på vår hemsida 

ifcvalidator.tyrens.se. Vissa tjänster tillhandahålls till dig gratis under en testperiod. Andra 

Tjänster kräver betalning innan du kan använda dem (”Abonnemang”). Tjänsten kan gälla för ett 

visst antal användare eller projekt.  

Tyréns kommer att vidta rimliga åtgärder för att se till att Tjänsten fungerar. Dock kan tillfälliga 

avbrott ske. 

3 ANVÄNDA VÅR TJÄNST 

Tjänsten tillhör Tyréns eller Tyréns licensgivare. Vi ger dig en begränsad, icke-exklusiv, 

återkallelig licens att använda Tjänsten såsom den beskrivs på vår hemsida. Denna licens gäller 

tills dess att den sägs upp av dig eller Tyréns. Du accepterar att du inte får använda Tjänsten för 

andra syften och att du inte kommer att vidareförmedla eller överlåta Tjänsten. 

Tjänsten säljs eller överlåts inte till dig och Tyréns och dess licensgivare behåller äganderätten 

till Tjänsten. Resultatet av ditt användande av Tjänsten äger du. 

Alla varumärken, firmanamn, logotyper, domännamn och tillhör Tyréns eller dess licensgivare. 

Avtalet ger dig inte några rättigheter att använda något av dessa. 

Eventuell programvara som tillhandahålls av en tredje part (till exempel programvara med 

öppen källkod) som ingår i Tjänsten tillgängliggörs för dig med tillämpning av licensvillkoren för 

den relevanta tredje parts-programvaran. 
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4 BETALNINGAR OCH UPPSÄGNING  

Vi fakturerar dig för tjänsten på sätt som framgår av abonnemangsbeskrivningen med 30 dagars 

betaltid. Vi kan från tid till annan komma att ändra priset för våra Tjänster och kommer att 

meddela dig eventuella prisändringar i förväg. Prisändringar träder i kraft vid början av nästa 

abonnemangsperiod.  

Avtalet kommer att fortsätta gälla tills vidare med en månads uppsägningstid. Om du har köpt 

ett begränsat antal projekt upphör Avtalet att gälla när dessa projekt är förbrukade.  

5 INTEGRITETSPOLICY 

Vi tillämpar vår integritetspolicy avseende information vi samlar in om dig, se 

https://www.tyrens.se/sv/om-oss/om-tyrens/integritetspolicy/. 

6 ANSVARSFRISKRIVNING 

Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick. Tyréns lämnar inga garantier avseende Tjänstens 

användbarhet eller dess resultat. Du får själv verifiera Resultatet även om vi givetvis gör vårt 

yttersta för att det ska vara korrekt.  

Tyréns ansvarar inte för (i) indirekta skador eller för (ii) direkta skador som överstiger ett belopp 

som överstiger de belopp som du betalat till Tyréns under de närmast föregående tolv 

månaderna.  

Tyrèns svarar heller inte för skador som orsakats av force majeure eller någon annan orsak som 

inte rimligen kunde förväntas eller som ligger utanför Tyréns rimliga kontroll. 
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